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QUAL É O 
MELHOR CENÁRIO
PARA A CIDADE

ARTIGO

Luiz Paulo Pompéia*

Desde meados da década
de 70, a cidade de São
Paulo passa por um pro-

cesso de desconcentração indus-
trial. A vocação fabril dá lugar às
atividades de serviço e comércio.

A Lei Municipal n° 7.805, de
1972, do prefeito Figueiredo Fer-
raz, instituiu o zoneamento da
cidade balizado em dois princi-
pais mecanismos de planejamento
e de crescimento da metrópole,
que já contava com uma popula-
ção de 6 milhões de habitantes,
maior que a da cidade do Rio de
Janeiro hoje.

Naquele tempo, estimulou-se
a ocupação residencial em cerca
de 65% do tecido urbano, classifi-
cado como Z2 – Zona de Uso Pre-
dominantemente Residencial de
Baixa Densidade Demográfica –,
na qual permitia-se uma taxa
máxima de ocupação de 50% da
área do terreno e um coeficiente
máximo de aproveitamento (rela-
ção entre a área construída e a
área do terreno) de até duas vezes
a superfície do lote.

Vale dizer que um terreno de
1.000 m² poderá abrigar uma área
construída (computável) de até
2.000 m² de área residencial. Já
para outros tipos de uso, como,
por exemplo, comercial ou de ser-
viços, a Z2 suportaria no máximo
uma vez a área do terreno. 

De lá pra cá, foram inúmeras
as alterações promovidas por
novas leis, novos decretos, porta-
rias, e normas que pretendiam dar
soluções aos caminhos de desen-
volvimento e crescimento da
maior cidade brasileira.

Com o advento do Estatuto
das Cidades (Lei Federal n°
10.257/01), que tramitou por oito
anos no Congresso Nacional, foi
instituído que as cidades com
mais de 20 mil habitantes deve-
riam aprovar novo plano diretor,
já considerando mecanismos
modernos de planejamento,
como, por exemplo, Operações
Urbanas Consorciadas, o direito
de preempção, entre outros. As
cidades com mais de 100 mil
habitantes tinham um prazo de no
máximo cinco anos para a sua
aprovação. 

Ao mesmo tempo, legislações
estaduais criaram na Região
Metropolitana de São Paulo (38
municípios mais a capital) dois
importantes instrumentos de pla-
nejamento. O primeiro foi a Lei
das Zonas de Proteção dos
Mananciais, que em linhas gerais
desestimulava a ocupação ao sul
da cabeceira da represa de Guara-
piranga e ao norte a partir do pé
da Serra da Cantareira, do Pico do
Jaraguá, secionando municípios
como Caieiras e Cajamar.

O segundo instrumento foi a
Lei de Zoneamento Industrial da

Região Metropolitana, que no
meio imobiliário ficou conhecida
como a lei das ZUPIs e que, no
caso da capital, entre outras abor-
dagens, reduziu o coeficiente de
aproveitamento do uso industrial
de 1,5 para 1 vez a área do terreno.

Nas décadas de 80 e 90, as
indústrias, incentivadas também
por políticas federais, saíram da
grande metrópole e instalaram-se,
via de regra, ao longo das dez
rodovias que demandam à capital
paulistana, num raio de até 100
km e mais tarde, até 150 km, ori-
ginado o fenômeno da “descon-
centração concentrada” da indús-
tria paulista. 

Em 2002, foi aprovado o novo
plano diretor do município de São
Paulo (Lei n° 13.430) e em 2004
foi instituída a nova Lei de Zonea-
mento (Lei n° 13.885), que pas-
sou a vigorar a partir de fevereiro
de 2005.

Fiz esta introdução ao presen-
te artigo com o intuito de familia-
rizar o leitor às questões de plane-
jamento da cidade.

Muito resumidamente, o novo
zoneamento tinha como principal
objetivo brecar a verticalização
da cidade e reordenar seu cresci-
mento. 

Por outro lado, é interessante
comentar que a maioria das indús-
trias já tinham ampliado ao máxi-
mo suas instalações, inclusive
com a verticalização de plantas
industriais, pouco adequadas ao
processo de produção e expedi-
ção. Edificações velhas, ultrapas-
sadas, pés-direitos baixos, e tantas
outras características inadequadas
à atividade para a qual foram
construídas. 

As carretas que transportam
matéria-prima, de um lado, e pro-
dutos acabados, na outra ponta,
também encontram dificuldades
para entrar e circular na cidade,
que já não suporta mais tanto
incômodo provocado por elas
(poluição do ar, sonora, trepida-
ção e transtornos graves no trânsi-
to, entre outros problemas).

Todos esses cenários vêm pro-
vocando uma grande transforma-
ção na cidade e mesmo na região
metropolitana: as indústrias que
costumeiramente ocupam grandes
áreas saem da cidade liberando
grandes terrenos, que via de regra
passaram por expressiva valoriza-
ção ao longo do tempo. Estes ter-
renos vêm sendo vendidos e ocu-
pados por empreendimentos resi-
denciais com muitas torres (blo-
cos), valendo-se principalmente
do conceito “clube” (dotado de
infraestrutura de lazer, esportes e
serviços).

Os precursores desse tipo de
produto, cabe lembrar, foram dois
ícones do mercado imobiliário
residencial de boa qualidade,
quais sejam: o Ilhas do Sul, pró-
ximo ao Alto de Pinheiros, do
engenheiro Albuquerque Tacao-
ca, e o Portal do Morumbi, do
engenheiro Alfredo Matias. Ver-
dadeiros  “pensadores de cida-
des”, ambos com uma visão à
frente de seu tempo.

Em meados da década de 90,
surgem alguns empreendimentos
com conceito similar denomina-
dos “...Gardem.” Mais recente-
mente, já nesta década, os
empreendimentos-clube exercem
um papel semelhante aos produ-
tos pioneiros, embora mais
democráticos (voltados para seg-
mentos desde o econômico até o
alto padrão).

Outra questão conceitual e
bastante polêmica diz respeito a
esse tipo de empreendimento: é
bom para a cidade? É bom para o
cidadão? Como é que os arquite-
tos e urbanistas veem esse tipo de
produto imobiliário? E os admis-
tradores públicos? 

O fato de criar guetos moder-
nos que se contrapõem, por outro
lado, às questões de mobilidade,
segurança, conforto e, às vezes, até
de sustentabilidade, pode agregar
qualidade de vida ao cidadão?

A previsibilidade e um bom
plano diretor privado podem fazer
toda a diferença. 

Crescer para onde, adotar um
partido horizontal ou vertical,
resolver as questões de transporte,
trânsito, segurança, etc. são res-
ponsabilidade de todos nós prota-
gonistas do mercado imobiliário.
Sejam consultores, incorporado-
res, construtores, vendedores,
pesquisadores, urbanistas, arqui-
tetos e administradores, todos
devem privilegiar a qualidade de
vida do homem que vive e traba-
lha na cidade.

*Presidente da Empresa
Brasileira de Estudos do
Patrimonio (Embraesp)�

TODOS DEVEM PRIVILEGIAR A
QUALIDADE DE VIDA DO HOMEM

R$ 55 BILHÕES PARA  
A CASA PRÓPRIA

FINANCIAMENTO

Marisa Folgato

Junte juros mais baixos, prazos
maiores, aumento dos empregos
formais, um cenário econômico

favorável mesmo com a crise mun-
dial e um programa de grande apelo
como o Minha Casa, Minha Vida,
voltado para quem ganha até dez salá-
rios mínimos, e pronto. O resultado?
Demanda aquecida e mercado idem.
“A economia mais estabilizada deixa
as pessoas com menos receio de
entrar num financiamento de longo
prazo”, afirma o gerente regional de
habitação da Caixa Econômica Fede-
ral, Nédio Henrique Rosselli Filho.

E a oferta de recursos pela Caixa
nunca foi tão grande. A instituição,
que responde por cerca de 70% do
mercado de crédito imobiliário no
País, disponibilizou este ano R$ 55
bilhões para financiar a casa própria
– R$ 8 bilhões a mais do que em
2009 e R$ 31,7 bilhões acima do
liberado em 2008. “Apenas até o dia
14 de maio já havíamos emprestado
R$ 23,67 bilhões, num total de
389.734 unidades”, diz Rosselli.

Uma amostra desse bom momen-
to do setor foi o 6.º Feirão Caixa da
Casa Própria, realizado em maio. Em
apenas quatro dias do evento, o volu-
me de negócios fechados na Grande
São Paulo chegou a R$ 1,862 bilhão,

entre contratos assinados no local e
os já negociados, um aumento de
24,1% em relação ao registrado em
2009 (R$ 1,5 bilhão). Isso apesar de
um público menor: 101.053 pessoas
passaram pelo local este ano, ante
122 mil visitantes em 2009. Foram
oferecidas 151.845 unidades residen-
ciais na região metropolitana, sendo
51.423 novas ou em construção (34
mil delas se enquadravam no Minha
Casa, Minha Vida) e 100.422 usadas.
No País todo, onde alguns feirões
ainda estão em andamento, a oferta
somou 450 mil imóveis.

MUDANÇAS
Uma série de alterações no siste-

ma de financiamento imobiliário, lan-
çadas no ano passado, animou muitos
compradores a abraçar com seguran-
ça uma dívida de longo prazo para
realizar o sonho da casa própria.
Vários bancos baixaram suas taxas de
juros, por exemplo. A Caixa fez o
mesmo. Há quase um ano passou a
oferecer, para quem tem renda de até
dez salários mínimos, taxas entre
4,5% a 8,16% ao ano mais TR. Para
aqueles que ganham acima disso, elas
estão entre 8,2% e 11,5%, conforme o
preço do bem. “Para usar o FGTS,
porém, o valor de mercado máximo
do imóvel não pode ultrapassar R$
500 mil”, diz.

Outro atrativo foi a ampliação do
prazo para quitar o financiamento.
Agora é possível pagar em até 30 anos,
em vez dos usuais 25, que vigoraram
por tanto tempo. Com isso o valor das
parcelas caiu e coube no bolso de mui-
ta gente.

Segundo Rosselli, 56,9% dos
financiamentos realizados este ano até
agora foram fechados por pessoas de
até 35 anos e 40% com clientes com
renda entre três e dez salários míni-
mos. Além disso, 63,8% dos emprésti-
mos em geral foram destinados à aqui-
sição de imóveis entre R$ 50 mil e R$
130 mil. “Ou seja, o público com ren-
da mais baixa está tendo acesso ao cré-
dito imobiliário.”

O gerente regional de habitação da
Caixa lembra que o mercado imobiliá-
rio reduziu bruscamente os lançamen-
tos no segundo semestre de 2008 por
conta da crise mundial. “E a retração
foi grande até março de 2009. Mas em
abril, com o Minha Casa, Minha Vida,
houve um reaquecimento rápido”,
garante. O programa do governo fede-
ral promete viabilizar um milhão de
moradias para quem ganha até dez
salários mínimos (informações no site
www.minhacasaminhavida.gov.br e dá
para fazer simulações de financiamen-
tos no site www.caixa.gov.br). Já se
fala numa segunda etapa, com 2
milhões de unidades.�

A rapidez na aprovação do crédi-
to também tem atraído os inte-
ressados em comprar seu imó-

vel, segundo o vice-presidente da
Associação Nacional dos Executivos
de Finanças, Administração e Contabi-
lidade (Anefac), Miguel Ribeiro de
Oliveira. “Um processo chegava a
demorar mais de 30 dias, com a crise,
para ser resolvido. Os bancos enfiaram
o pé no freio na época, ficaram mais
criteriosos, subiram as taxas de juros
para em torno de 12% ao ano. Hoje,
em uma semana ou 15 dias, se tudo
estiver certo, a pessoa já pode ter a
liberação do financiamento”, observa.

Um empréstimo que, de acordo
com Oliveira, vem com índices
menores: uma taxa anual a partir de
9% e mesmo 6% no caso de baixa
renda. “O prazo mais longo, de 30
anos, até existia antes, mas só um
outro banco operava. Agora é pratica-
mente padrão e possibilita prestações
menores.” Para se ter uma idéia, con-
forme ele, até três ou quatro anos
atrás o prazo era de dez anos (15 era
uma exceção), chegou a cerca de 20

há um ano e 25 há seis meses.
Mas o economista alerta que nada

disso aconteceria sem uma expectativa
positiva para o futuro. “A confiança na
economia leva o agente a emprestar
mais e oferecer prazos mais longos,
taxas melhores, aumenta a competiti-
vidade no sistema e isso é bom para o
consumidor. Por outro lado, o panora-
ma favorável dá também mais segu-

rança ao comprador para entrar numa
dívida de longo prazo.”

Antes de se decidir, é sempre bom
sondar as taxas praticadas pelos ban-
cos. Quase todos têm simuladores em
seus sites. Elas podem variar. Olivei-
ra mantém no site www.vidaecono-
mica.com.br um roteiro atualizado
para aquisição da casa própria com
muitas dicas. (M.F.)�

Caixa, que controla 70% do mercado, baixa juros
e oferece prazo de até 30 anos para pagar

Keiny Andrade/AE  -  17/02/2010 

FEIRÃO DA CASA PRÓPRIA
Em quatro dias, evento da Caixa fechou R$ 1,862 bilhão em volume de negócios

RAPIDEZ
E CONFIANÇA

FINANCIAMENTO HABITACIONAL

Recursos disponibilizados pela Caixa

* Desse total, foram
utilizados, até 14/5,
R$ 23,6 bilhões em 
389 mil
financiamentos.
Taxa de juros anual
de 4,5% a 8,16%
(renda até dez
salários mínimos) e
de 8,2% a 11,5%
(renda acima de dez
salários mínimos)

Fonte: Caixa Econômica Federal

Ano Valor (bilhões de R$) Unidades(mil)

2003 5 254
2004 5,8 364
2005 8,9 432
2006 13,2 503
2007 15,2 433
2008 23,3 514
2009 47 896
2010 55 (estimativa)*
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